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भोठां आश्चमय 
  

“बफरी जया आऩल्मा खोरीची अलस्था ऩहा..! 
आज भी नलीन झाडू घेऊन  
तुझी खोरी साप कयत.े 
सगऱी घाण उचरून टाकत.े“ 



“आई इथे कुठे कचया आहे ? 
मा भरा रागणाय्् ्मा लस्तू आहे. 
भरा कचया कुठेच ददसत नाही. 
आई, तू तुझा झाडू घेऊन जा फयां..” 

“काम म्हणतोस? इथे तय भरा सगऱा कचयाच ददसतोम. 
भी हा साप करुन टाकणायच आहे.” 



““नको आई.. कृऩा करुन हे सगऱां  इथेच याहू दे. 
भरा हे सगऱां  रागणाय आहे. हे सगऱां  भाझां आहे. 
भी काही लस्तू तमाय कयतोम. त्मासाठी भरा हे सगऱां  
रागतांम. 
आई, इथरां साभान नका उचरू. 
तुम्हारा ददसतांम त ेसगऱां  भाझ्मा उऩमोगाचां आहे.” 
  

“हे काम आहे? 
आणण त ेकाम आहे? 
हे सगऱां  कचय्् ्मात टाकामरा हलांम.” 



“आई.. नको.. नको.. 
भरा मा लस्तूांची खूऩ गयज आहे. 
भरा माऩासून नलीन गोष्टी तमाय कयामच्मा आहेत. 
ऩण भी काम तमाय कयणाय आहे 
त ेभरा आत्ताऩासून तुरा साांगामचां नाहीमे.. 
तू इथून जा फयां.. भरा भाझां काभ करु दे.. 
आणण आऩरा झाडू ऩण घेऊन जा. 
भाझ्मा खोरीची सापसपाई कयामच ेकष्ट कृऩा करुन 
घेऊ नकोस.” 



“अये हे काम आहे? 
आणण त ेकाम आहे? 
भरा हे सगऱां  कचय्् ्मात टाकालांच रागेर.” 

“नको गां आई.. हे टाकू नकोस. 
भरा नलीन गोष्टी तमाय कयामरा 
मा सगळ्माची गयज आहे.” 
  



“फयां.. ठीक आहे.. ठीक आहे. 
ऩण हा कचया भाझ्मा नजयेसभोय नको. 
अयेच्चा, मा कचय्् ्मातरी ही गोष्ट तय भी पेकू 
ळकत.े” 

“नको आई.. कृऩा करुन त ेपेकू नकोस. 
ही गोष्ट भरा रागणाय आहे. ती ऩयत दे फयां.. 
भी ज ेकाही तमाय कयतोम त्मासाठी भरा मा 
सगळ्मा लस्तू रागणाय आहेत. 
इथून तू काहीही नेऊ नकोस. 
मा सगळ्मा गोष्टी भाझ्मा आहेत. 
आणण भाझ्मा कोणत्माच गोष्टी इथून नेऊ नकोस.” 



“अये हे फघ.. कभीत कभी हे तय टाकून देता मेईर ना? 
नाही गां आई. ही लस्तू तय खूऩच काभाची आहे.  
ही अजजफात टाकू नकोस.” 

“बफरी. तू लेड्मासायखां फोरतोमस. 
तू ऩयत ऩयत हे टाकू नकोस, त ेटाकू नकोस  
इतकां च म्हणतोमस. 
ऩण जो कचया आहे तो तय टाकून द्मालाच 
रागेर.” 



“आई.. भाझ्मालय कृऩा कय आणण भरा हलां त ेकरु दे.. 
इथे ज ेकाही ददसतांम ना त ेसगऱां  भरा रागणायां आहे. 
तुझा झाडू इथून घेऊन जा 
आणण भाझ्मा खोरीरा हात रालू नकोस.” 
  



“जाऊ दे.. भी ही पारतू गोष्ट घेऊन जात.े 
फाकीच्मा गोष्टी तुझ्मासाठी ठेलत.े” 

 आई, तुझ्मा अजजफात रऺात मेत नाहीमे.. 
भी एक लेगऱीच गोष्ट तमाय कयतो आहे. 
त्मासाठी भरा मा सगळ्मा गोष्टी रागणाय 
आहेत. 
नाही तय भाझां अनोखां प्रोजेक्ट अऩूणय याहीर.” 
  



“फयां.. तू काम तमाय कयतोमस त ेसाांग फयां.. 
मा कचय्् ्माचां तू काम रोणचां घारणाय आहेस?” 
 
“नाही भी माचां रोणचां नाही घारणाय. 
भी तुझ्मासाठी काहीतयी नलीन फनलतोम.” 

“भी काम फनलतोम.. त ेभी आत्ता साांगू ळकत नाही. 
भाझा प्रोजेक्ट भी साांगू ळकत नाही. 
कृऩा करुन तू जा.. रगेचच जा.. 
आणण भी म्हणेन तवे्हाच ऩयत मे. 
तवे्हा तू ऩहाळीर आणण तुरा सगऱां  सभजेर. 
प्रोजेक्ट ऩाहून तुरा फयां लाटेर.” 



“आता मे गां आई..” 



सुऩय केक 



“बफरी, आता दमा कय आणण साांग 
तुरा काम फनलामचांम?” 

“आई.. जया सभजून घ्मामचा प्रमत्न कय. 
भरा तुझ्मासाठी एक भहान बेटलस्तू तमाय कयामची आहे. 
भी हे ऩुस्तक लाचून तुझ्मा लाढददलसाच्मा ददलळी  
जगातरा सलायत सुऩय-केक तमाय कयणाय आहे.” 
“काम? केक? तू आजतागामत एकही केक फनलरेरा 
नाहीस. 
तुरा केक तमाय कयता मेत नाही. हा लेडऩेणा फांद कय.” 



“आई, भाझ्मालय दमा कय आणण भरा सुऩय केक 
फनलू दे.. 
मा ऩुस्तकात केक फनलण्माची कृती ददरी आहे.  
आई, आता तू जा फयां.. भरा भाझां काभ करु दे 
भी चाांगरा केक तमाय कयतो. काऱजी करु नकोस.” 

“अच्छा, तीन अांडी का? भी भोठा केक फनलामचाम म्हणून 
लीस अांडी लाऩयतो.” 



“आता केकभध्मे भी थोडां हे टाकतो 
थोडां त ेटाकतो” 

“नाही.. नाही.. 
त्मात भी भाांजय घारत नाहीमे.“ 



“ऩुस्तकात दधू मभसऱा असां मरदहरांम 
भी खूऩ दधू घारेन. 
आईरा चहा आलडतो 
त्माभुऱे भी त्मात ककटरीबय चहा 
ओततो.. 

त्माभुऱे भी त्मात ककटरीबय चहा 
ओततो.. 
आईरा जे काही आलडतां 
त ेसगऱां  भी सुऩय केकभध्मे घारणाय 
आहे. 
आईरा गोड खूऩ आलडतां.. 
त्माभुऱे भी डफाबय साखय घारतो.“ 



“आईरा जाभ आलडतो 
त्माभुऱे भी थोडा जाभ ऩण घारतो. 

आईरा हॅभ आलडतां 
भग भी हॅभचा तुकडा ऩण घारतो.” 



“फेककां ग सोडा तय हलाच.. 
तो भी डफाबय घारतो. 

भाऊ, तू जया दयू थाांफ फयां.. 
मा तयसाळ्मात उडी भारु नको.. 
आईरा, तू आलडतसे हे खयांम 
ऩण लाढददलसाच्मा केकभध्मे नाही.” 



“मा येमसऩीच्मा ऩुस्तकात इतकां च 
मरदहरांम… 
ऩण भी आता केकभध्मे आईरा  
आलडणाय्् ्मा सगळ्मा गोष्टी घारतो.. 
  

आईरा पऩकल्स आलडतात.. 
ऩॉऩकॉनय ऩण आलडतात.. 
अये हे काम आहे 
डड ांक.. नाही नाही..” 

 

कुक-फुक 



“आता थोड ेभासे 
आणण ऩयत थोडां हॅभ.. 

ही झारी जेरी 
रार आणण पऩलऱी..” 
  



“हे आहे भस्टडय 
हे आहे कस्टडय 
हे सगऱां  आईचां राडकां  आहे.. 

अखेयीस भरा काम म्हणामचांम त ेआईरा कऱेर 
भाझ्मा स्लप्नातल्मा प्रोजेक्टचां भभय कऱेर..” 



“ऩुस्तकात मरदहरांम 
हे मभश्रण पेटून घ्मा 
आता साांगा 
हे कसां ढलऱू 

झाडूच्मा भागच्मा दाांड्मानां तयसाळ्मातरां मभश्रण 
ढलऱतो. 
आई आता खोरीत मेणाय नाही 
जोऩमतं भी ततरा फोरालत नाही.” 

कुक-फुक 



“अच्छा, साांग फयां बफरी, तू काम फनलरांस?” 
“थाांफ गां आई, भाझां अजून फनलून व्हामचां आहे. 
आई, फाहेय जाऊन जया लेऱ थाांफ फयां.. 
भी खूण केल्मामळलात आत मेऊ नकोस फयां.. 
जेव्हा तू ऩहाळीर आणण सभजून घेळीर 
तवे्हा भाझ्मा मा बव्म प्रोजेक्टरा ळाफासकी देळीर..” 
  



“आता भरा लाटतांम केकरा फाहेय काढालां 
तो मळजराम का ऩहामरा थोडां चाखून ऩहालां..” 

“केक ददसतोम तय खूऩच छान.. 
आईराही केक खाताना भजा लाटेर 
रुचकय झाराम असां ततच्मा रऺात मेईर..” 



“असां केल्माभुऱे सगळ्माांना लाटेर 
हा केक साधा नाही, लाढददलसाचा आहे.. 
एकदभ बायी आणण रुचकय केक आहे..” 

“अच्छा बफरी, आता तयी साांग, तू काम फनलतोमस? 
कोणत्मा प्रकायचा केक तमाय कयतोमस?” 
  



“अगां अजून थाांफ.. थोडां काभ व्हामचां आहे 
केक अजून झारेरा नाही 
कृऩा करुन इथून जा.. ऩटकन जा फयां.. 
भी फोरालल्मामळलाम मेऊ नकोस फयां.. 
जेव्हा तू ऩहाळीर आणण सभजून घेळीर 
तवे्हा भाझ्मा मा सुऩय-केकरा ळाफासकी 
देळीर..” 



“ठीक आहे.. आई, आत जा..” 
  

“लाढददलसाच्मा  
ळुबेच्छा..!” 

  



“बफरी, तू ककती छान केक फनलरामस 
तो ऩाहूनच भाझा जील बरुन ऩालराम 
खयांच, भी ककती बाग्मलान आहे.. 

भी आमुष्मबय हा केक जऩून ठेलेन.. 
भग तुरा ऩयत दसुया केक फनलामरा रागणाय नाही..” 
  



सभाप्त 


